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ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 15 
 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
z dnia 29 sierpnia 2008 r.  

 
 
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 

Urzędowi Morskiemu w Szczecinie 
 

 
Na podstawie § 5 statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, stanowiącego 
załącznik do zarządzenia Nr 31 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 
1995 r. (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 17, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
W załączniku do zarządzenia wewnętrznego Nr 22 Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 
Urzędowi Morskiemu w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 3 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i - j w brzmieniu: 
 
    „ i) Zespół ds. Inwestycji Unijnych –  Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu, 
      j) Zespół ds. Inwestycji Unijnych – Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin  

    (Kanał Piastowski-Mieliński)-etap II.”; 
 
2) w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 
     „3/ opracowywanie planów i programów działalności, a takŜe do dnia 15 lutego danego    
           roku sprawozdawczości z realizacji zadań podległego pionu za rok poprzedni”; 
 
3) w § 10: 
 
     a)  w ust. 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 
          „16) współpracy z Wydziałem ds. Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Unijnych    
                  przy pozyskiwaniu środków na zadania realizowane przez komórki organizacyjne 
                  pionu.”, 
 
      b) w ust. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 
           „18) współpracy z Wydziałem ds. Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Unijnych 
                   przy pozyskiwaniu środków na zadania realizowane przez komórki organizacyjne 
                   pionu.”, 
 
      c)  w ust. 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 
           „13) współpracy z Wydziałem ds. Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Unijnych 
                   przy pozyskiwaniu środków na zadania realizowane przez komórki organizacyjne  
                   pionu.”; 
 
4) w  § 14 w ust. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
     „7/ opracowywanie do dnia 15 stycznia danego roku sprawozdań z realizacji zadań 
            komórki za rok poprzedni.”; 
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5) w § 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu: 
     „11/ realizacja działań wynikających z dokumentów Systemu Zarządzania Jakością 
             Urzędu Morskiego w Szczecinie, uznanych przez Dyrektora Urzędu za obowiązujące    
              w całym Urzędzie;  
      12/   stosowanie wymagań i realizacja działań Systemu Zarządzania Jakością Urzędu      
              Morskiego w Szczecinie w komórkach organizacyjnych objętych tym Systemem.”; 
 
6) w § 19 w ust. 2 i w § 20 w ust. 1 wyrazy: „Wydział Organizacyjny” zastępuje się wyrazami:     
     „Wydział Prawno-Organizacyjny”;  
 
7) w § 25: 
 
     a) w ust. 1 po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu: 
        „30a/ koordynacja zadań związanych z ochroną mienia, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z   
                 dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 
                 1221, Nr 90, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708),”; 
 
     b) w ust. 2: 
         - tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 
            „ – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Mienia (symbol: BSOś-III)”, 
         - uchyla się tiret czwarte.; 
 
8) w § 27 w ust. 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu: 
 
     „20/ przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Kancelarii 
             Tajnej Urzędu i w  komórkach organizacyjnych; 
       21/ administracja bazami danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.”; 
 
9) w § 32  w ust. 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu: 
 
     „31/ udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących   
             merytorycznych zadań Inspektoratu.”; 
 
10) w § 34: 
 
      a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
           „8) potwierdzania autentyczności wydawanych dokumentów;” 
 
      b) w ust. 2: 
          - tiret trzecie otrzymuje brzmienie:  
         „-Zespół Dokumentów Marynarzy.”, 
          - uchyla się tiret czwarte,  
 
      c) w ust. 3 zdanie początkowe otrzymuje brzmienie: 
           „3. Do zadań Zespołu Dokumentów Marynarzy naleŜy:”,  
 
      d) uchyla się ust. 4; 
 
11) w § 36 w ust. 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
      „ 6) udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących 
            merytorycznych zadań Kapitanatu.”; 
 
12) w § 38: 
 
      a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
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         „6) prowadzenia spraw związanych z administrowaniem obszarami NATURA 2000 
                znajdującymi się w kompetencjach Dyrektora UMS: 

a) udział w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary Natura 2000, 

b) opiniowanie i uzgadnianie planowanych przedsięwzięć na obszarach Natura 
2000, w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

c) prowadzenie spraw związanych z kompensacją przyrodniczą, ustalanie jej 
zakresu i nadzorowanie jej wykonania w przypadku przedsięwzięć mogących 
negatywnie wpłynąć na przedmioty ochrony w ramach obszaru Natura 2000, 

d) sporządzanie informacji dla Ministerstwa Środowiska dotyczących 
podejmowanych działań ochronnych, kompensacji przyrodniczych oraz wpływu 
tych działań na stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 
i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

e) prowadzenie monitoringu przyrodniczego obszarów Natura 2000 w celu kontroli, 
zachowania i ochrony walorów przyrodniczych, 

f) tworzenie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000.”, 
 
       b) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret siódme w  brzmieniu: 
           „ – Samodzielne Stanowisko ds. Obszarów NATURA 2000 (symbol: OW – IV).”; 
 
13) w § 39 w ust. 1 pkt 7 wyraz: „wojewodę” zastępuje się  wyrazami: „marszałka 
        województwa”; 
 
14) po §  44 dodaje się § 44a i  § 44b w brzmieniu: 
 
        „ § 44a. ZESPÓŁ DS. INWESTYCJI UNIJNYCH –  Przebudowa falochronu 
                            wschodniego w Świnoujściu (symbol: ZIU - I) 

 
 1. Do zakresu działania Zespołu ds. Inwestycji  Unijnych naleŜą sprawy: 

1/ zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem pn. ”Przebudowa 
falochronu wschodniego w Świnoujściu”; 

2/ zatwierdzanie i poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie 
zakresu rzeczowego i finansowego części lub całości projektu; 

3/ przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne; 
4/ monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektu oraz 

zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego; 
5/ prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie; 
6/ uczestniczenie w kontrolach realizacji umów i składanie wyjaśnień do informacji 

pokontrolnych; 
7/ współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opiniowaniu Wytycznych 

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz innych dokumentów związanych z programami 
operacyjnymi funduszy strukturalnych; 

8/ wykonywanie zadań wynikających z Wytycznych Programu Operacyjnego z którego 
finansowane jest zadanie inwestycyjne realizowane przez Zespół; 

9/ opracowywanie sprawozdań do instytucji wdraŜającej. 

2.  W skład Zespołu wchodzą: 
1) Kierownik Zespołu; 
2) Stanowisko ds. technicznych i zamówień publicznych; 
3) Stanowisko ds. finansowo- księgowych; 
4) Stanowisko ds. prawnych; 
5) Stanowisko ds. administracyjnych. 
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§ 44b. ZESPÓŁ DS. INWESTYCJI UNIJNYCH – Modernizacja toru wodnego Świnoujście-     
            Szczecin (Kanał Piastowski-Mieliński)-etap II  (symbol: ZIU - II) 

 
1. Do zakresu działania Zespołu ds. Inwestycji Unijnych naleŜą sprawy: 

1/ zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem pn. ”Modernizacja 
toru wodnego Świnoujście-Szczecin”; 

2/ zatwierdzanie i poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie 
zakresu rzeczowego i finansowego części lub całości projektu; 

3/ przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne; 
4/ monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektu oraz 

zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego; 
5/ prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie; 
6/ uczestniczenie w kontrolach realizacji umów i składanie wyjaśnień do informacji 

pokontrolnych; 
7/ współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opiniowaniu Wytycznych 

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz innych dokumentów związanych z programami 
operacyjnymi funduszy strukturalnych; 

8/ wykonywanie zadań wynikających z Wytycznych Programu Operacyjnego, z którego 
finansowane jest zadanie inwestycyjne realizowane przez Zespół;  

9/ opracowywanie sprawozdań do instytucji wdraŜającej. 
 

2.  W skład Zespołu wchodzą: 

1) Kierownik Zespołu; 
2) Stanowisko ds. technicznych i zamówień publicznych; 
3) Stanowisko ds. finansowo- księgowych; 
4) Stanowisko ds. prawnych; 
5) Stanowisko ds. administracyjnych.”; 

 
15) w § 49 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 
 
      „6/ współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie usług świadczonych na  

       rzecz Urzędu; 
       7/ zapewnienie obsługi technicznej i nadzorowanie pracy central telefonicznych 

       w Urzędzie.”; 
 
16) Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia określają strukturę organizacyjną        

   Urzędu Morskiego w Szczecinie po uwzględnieniu zmian niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

1. Naczelnika Wydziału Spraw Pracowniczych w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
zobowiązuje się do dokonania odpowiednich zmian kadrowych wynikających 
z postanowień niniejszego zarządzenia. 

2. Kierowników komórek organizacyjnych nowoutworzonych bądź przeorganizowanych, 
zobowiązuje się do opracowania podległym pracownikom „Kart obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności” zgodnych z postanowieniami niniejszego zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 
2008 roku. 
 

 


